ZÁPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Koválov, konaného dňa 19. júna 2015
Prítomní poslanci OZ: Dana Bilovská, Peter Vymislický, Pavol Vanek, Lenka Dojčanská,
Tomáš Duchoslav, Štefan Vach
Ospravedlnený: Juraj Klimeš
Overovatelia zápisnice: Lenka Dojčanská, Tomáš Duchoslav
Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k
31.12.2014 a overenie súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou obce Koválov
4. Výročná správa obce Koválov za rok 2014
5. Predaj časti obecného pozemku – manželia Hasákových, Koválov
č. 71
6. Výmena plynových kotolov v kotolni ZŠ a MŠ Koválov
7. Zmena rozpočtu č. 2/2015
8. Rôzne
9. Návrh uznesení
10. Záver

 Zasadnutie OZ otvoril starosta obce Pavol Kuba, ktorý privítal prítomných poslancov
a oboznámil ich s programom zasadnutia, tak ako bol zaslaný v pozvánke na zasadnutie. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ p. Lenka Dojčanská a p. Tomáš
Duchoslav. Predložený program zasadnutia aj overovateľov zápisnice poslanci schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

 Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ dňa 21.5.2015. Prijaté uznesenia č.14 až
č. 21 sú plnené a ostávajú v platnosti.
 Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a
overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Koválov – na rokovanie bola
predložená správa nezávislého audítora (Ing. Terézie Urbanovej), ktorá preverila správnosť
a opodstatnenosť jednotlivých účtovných operácií a správnosť zostatkov jednotlivých účtov.
Nedostatky zistené neboli. Stanovisko audítora v uvedenej správe je nasledovné: účtovná
závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce Koválov k 31.decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok
končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Starosta následne
požiadal prítomných poslancov OZ, aby hlasovaním zobrali na vedomie predloženú správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 obce Koválov.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

 Výročná správa obce Koválov za rok 2014 - po prerokovaní a zobraní na vedomie
Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014 starosta predložil návrh,

aby poslanci OZ schválili aj Výročnú správu obce Koválov za rok 2014 s nasledovným
výrokom audítora: účtovné informácie uvedené vo výročnej správe obce Koválov za rok 2014
sú v súlade s účtovnou závierkou k 31.12.2014..
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

5. Predaj časti obecného pozemku manželom Márii a Miroslavovi Hasákovým, bytom
Koválov č. 71 – na základe žiadosti žiadateľov zo dňa 15.5.2015 obecné zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí dňa 21.5.2015 Uznesením č. 18/2015 schválilo zámer na odpredaj časti
obecného majetku parcela KN- E č. 202/1 v k.ú. Koválov pod rodinným domom súpisné číslo
71 vo výmere do 46 m2, podľa geometrického plánu č. 38/2015 diel č. 1 a diel č. 2 z dôvodu
vysporiadania užívacieho a vlastníckeho práva pre vlastníkov rodinného domu manželov
Mária Hasáková a Miroslav Hasák, bytom Koválov č. 71. Tento zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Koválov od 22.5.2015 do 18.6.2015 a obci neboli doručené žiadne
žiadosti ani pripomienky. Na základe tejto skutočnosti starosta predložil návrh aby predaj
časti pozemku sa uskutočnil priamym predajom, ako prípad osobitného zreteľa a cena bol vo
výške 5,-€/m2, tak ako bola stanovená pri predchádzajúcich predajoch. S predloženým
návrhom poslanci OZ súhlasili a hlasovaním schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

6. Výmena plynových kotolov v kotolni ZŠ a MŠ Koválov – starosta obce informoval
poslancov OZ, že bol vykonaný prieskum trhu na výmenu plynových kotlov v kotolni ZŠ a
MŠ Koválov. Podľa navrhnutého projektu zapojenia, olo oslovených viacej potencionálnych
zhotoviteľov diela, cenové ponuky však predložili spoločnosť KOVAGAZ spol. s.r.o. cena
5 277,31 €, Bytservis UM s.r.o. cena 3 408,89 € a PIVÁK s.r.o. cena 2 977,80 €. Všetci traja
uchádzači o vykonanie prác si vykonali obhliadku súčasného stavu kotolne a následne
predložili cenové ponuky. Na základe predložených cenových ponúk starosta obce predložil
návrh, aby zhotoviteľ diela bol uchádzač s najnižšou cenou t.j. PIVÁK, s.r.o., Štúrova
140/34, Senica. S predloženým návrhom poslanci OZ súhlasili a hlasovaním ho schválili.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

7. Zmena rozpočtu č. 2/2015 - starosta informoval, že sa jedná len o rozpočtové opatrenie,
ktorým sa presúvajú rozpočtové prostriedky v rámci jednotlivých účtov bežných príjmov a
bežných výdavkov a bežné príjmy sa navyšujú o 121,- € a bežné výdavky sa navyšujú
taktiež o 121,- €. Starosta požiadal poslancov OZ, aby toto rozpočtové opatrenie zobrali na
vedomie.
Hlasovanie: prítomných 6 poslancov

za návrh hlasovalo 6 poslancov

8. Rôzne
- starosta obce informoval poslancov OZ, o žiadosti Petra Matuského, Koválov 255 o
odkúpenie obecného traktora – kosačky ALKO. Po vzájomnej diskusii bolo dohodnuté, že
zatiaľ sa ponechá v majetku obce,
- starosta ďalej informoval, že bola podaná žiadosť na dopravný inšpektorát PZ SR o
vyznačenie prechodu pre chodcov a s dopravným označením na ceste III. triedy medzi
rodinnými domami s.č. 228 a 229,

- starosta ďalej informoval, že obdržal písomné oznámenie p. Štefana Vacha, poslanca OZ o
vzdaní sa funkcie predsedu futbalového klubu TJ Družstevník Koválov a ukončenie jeho
pôsobenia vo futbalovom klube. Pán poslanec oznámil, že dňa 3.7.2015 sa uskutoční valné
zhromaždenie, kde bude zvolený nový výbor a predseda TJ,
- starosta ďalej informoval, že v sobotu 13.6.2015 členovia Poľovného združenia v Koválove
sa zúčastnili brigády na odvodnení detského ihriska pri kaplnke sv. Urbana,
- starosta pozval všetkých poslancov na II. ročník súťaže vo varení guláša o pohár starostu
obce, ktorý sa uskutoční v soboru 20.6.2015 na verejnom priestranstve pri požiarnej zbrojnici
9. Návrh uznesení.
U z n e s e n i e č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva a overovateľov zápisnice z dnešného
zasadnutia a to poslancov Lenka Dojčanská a Tomáš Duchoslav
U z n e s e n i e č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce Koválov zostavenej
k 31.12.2014 a Overenie súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou Obce.
U z n e s e n i e č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje :
Výročnú správu obce Koválov za rok 2014.
U z n e s e n i e č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo
A./ berie na vedomie:
žiadosť manželov Márie Hasákovej a Miroslava Hasáka, bytom Koválov č. 71
o odpredaj časti obecného pozemku,
B./ konštatuje,
že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza
pod rodinným domom súpisné číslo 71, ktorého sú žiadatelia vlastníkmi a bol postavený a
daný do užívania ešte v roku 1970 v zmysle zákona O majetku obcí č. 138/1991 §9a odsek 8
písmeno e), o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo troipätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Tento predaj je v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/2015, ktorým
bol schválený zámer na priamy predaj tejto časti obecného pozemku.
C./ schvaľuje:
predaj časti obecného pozemku odčleneného geometrickým plánom č.38/2015
z obecnej parcely KN-E č. 202/1 zapísanej na LV č. 496 pre obec Koválov ako diel č. 1 vo
výmere 37 m2 a diel č. 2 vo výmere 9 m2 manželom Márii Hasákovej a Miroslavovi
Hasákovi, bytom Koválov 71 za kúpnu cena 5,- € za m2, čo predstavuje za celkovú predávanú
výmeru 46 m2 celkovú čiastku 230,- €.
D./ poveruje:
starostu obce k podpisu kúpnej zmluvy uzatvorenej s manželmi Máriou Hasákovou a
Miroslavom Hasákom, bytom Koválov 71.

U z n e s e n i e č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí:
s cenovou ponukou v sume 2 977,80 € na vykonanie prác podľa schématického plánu
rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Koválov – demontáž starých plynových kotlov a
montáž plynového kondenzačného kotla a zásobníka vody.
U z n e s e n i e č. 27/2015
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtové opatrenie - zmenu rozpočtu č.2/2015
schválený rozpočet
zmena
rozpočet po zmene
Bežné príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

257 421,00
38 750,00
296 171,00

+ 121,00
+ 1 21,00

257 542,00
38 750,00
296 292,00

Bežné výdavky
231 989,00
Kapitálové výdavky 41 260,00
Finančné operácie
11 950,00
Výdavky spolu
285 199,00

+121,00
0,00
+ 121,00

232 110,00
41 260,00
11 950,00
285 320,00

10. Záver.
Keďže boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia OZ starosta obce Pavol Kuba
poďakoval všetkým poslancom za ich aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.
V Koválove, dňa 19. júna 2015

Pavol Kuba
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

Lenka Dojčanská..................................

Tomáš Duchoslav.............................

